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Electro-Mechanical Assembly Press (EMAP)

(EMAP)پرس مونتاژی الکترومکانیکی 

راهکاری  F.S.Pاگر نیاز به فشار، کشش، موقعیت دهی، مانیتورینگ و کنترل همه اجزای فرآیند مونتاژ خود دارید،  ❖
.برای شما دارد

.بسته می باشدLoopشده بوسیله بال اسکروو به صورت ترکیبی از سروو پرس کنترلسروو پرس های فراگامان صنعت پایدار، ❖

:ویژگیهای اصلی ❖

. برابری به نسبت بار مجاز می گردد3تا 2/5طراحی بال اسکروویی که باعث تحمل بار  ➢

.هیا می نمایداندازه و توان سیستم سروو به نحوی می باشد که قابلیت رسیدن به حداکثر بار در طی انجام پیوسته فرآیند را م➢

(ادغام شده)لودسل یکپارپه ➢

و فشاری برابردارای دقت کشش➢

°360قابلیت مونتاژ ➢

ردیفه با قابلیت تحمل بار باال5آرایش بلبرینگی ➢
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Electro-Mechanical Assembly Press (EMAP)

(EMAP)پرس مونتاژی الکترومکانیکی 

سایزهای پرس
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Electro-Mechanical Assembly Press (EMAP)

(EMAP)پرس مونتاژی الکترومکانیکی 

نمونه ای از کاربردها

mailto:INFO@FARAGAMANSANAT.COM
http://www.faragamansanat.com/


INFO@FARAGAMANSANAT.COMشرکت طراحی مهندسی فراگامان صنعت پایدار                                                       

www.faragamansanat.com

Electro-Mechanical Assembly Press (EMAP)

(EMAP)پرس مونتاژی الکترومکانیکی 

نمونه ای از کاربردها

mailto:INFO@FARAGAMANSANAT.COM
http://www.faragamansanat.com/


INFO@FARAGAMANSANAT.COMشرکت طراحی مهندسی فراگامان صنعت پایدار                                                       

www.faragamansanat.com

Electro-Mechanical Assembly Press (EMAP)

(EMAP)پرس مونتاژی الکترومکانیکی 

انعطاف پذیری➢

نقاط توقف قابل برنامه ریزی➢

سرعت و شتاب قابل برنامه ریزی➢

پرس تا یک نیروی مشخص➢

پرس تا یک موقعیت مشخص➢

خصپرس تا یک میزان تغییرات نیرویی یا مکانی مش➢

(جمع آوری داده)قابلیت داده گیری ➢

قابلیت فشار و کشش➢

:قابلیت های نرم افزار و سخت افزار کنترل حرکت 
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، این نصب شده بر روی دستگاهHMI. نمایش و برنامه ریزی با استفاده از نرم افزار ویژه بر روی دستگاه انجام می پذیرد
ت، به صورت  همچنین قابلیت انتقال اطالعات تس. امکان را به کاربر می دهد که روند تست را برنامه ریزی و تنظیم نماید

.آسان امکانپذیر می باشد

:قابلیت های مانیتورینگ سیستم❖

موقعیت–نمایش نمودار نیرو ➢

(  جمع آوری داده)قابلیت داده گیری ➢

نیرو، با –نمایش گراف های موقعیت ➢

قابلیت زوم کردن و پرینت گرفتن

ی با  قابلیت تنظیم حدود نیرویی یا موقعیت➢

اعمال تلورانس های مشخص

:HMIنرم افزار 

Electro-Mechanical Assembly Press (EMAP)
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کیپایدار،صنعتفراگامانپرسسرووکاریایستگاه❖

بارسپبرمبتنیدقیقموتورسروویکبامستقلواحد

تگاهایس.باشدمیحرکتیکنترلرواسکرووبالنیروی

ازیساختصاصیقابلومتحرککامالپرس،سرووکاری

.دباشمیآزمایشگاهیوتستمونتاژ،کاربردهایبرای

کاریایستگاهمعمولی،کاریهایایستگاهبرخالف❖

F.S.Pلفهموهیچگونهزیراباشد،میالکتریکیکامال

(روغندریچه،سیلندر،پمپ،)پنوماتیکییاهیدرولیکی

رینگهداوتعمیراتهیچگونهونداردوجودکنترلبرای

.دباشنمیموردنیازشده،اشارههایالمانبامرتبطهای

F.S.Pایستگاه کاری 
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:ازعبارتندکهاستشدهطراحیمختلفکاربردهایازوسیعیرنجبرایF.S.Pکاریایستگاه❖

فرآیندتوسعه•

فرآیندسازیشبیه•

فرآیندگذاریصحه•

کارقطعهگذاریصحه•

کارقطعهتست•

تولیدفرآیندپیشگذاریصحه•

طراحیسازیبهینه•

تایمسایکلسازیبهینه•

مربوطههایجبرانوکارقطعهجابجایی•
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F.S.Pایستگاه کاری 
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:F.S.Pپرسسرووکاریایستگاهدهندهتشکیلاجزای❖

F.S.Pاسکرووبالپرسسروو▪

حرکتکنندهکنترل▪

نیرومبدل▪

شکلCشاسیباپرسایستگاه▪

نوریمحافظ▪

کاوربندی▪

تاپلپجاگذاریجانبیاستند▪

ریزیبرنامهقابلافزارنرم▪

F.S.P Work Station

F.S.Pایستگاه کاری 

آپشن ها

درب ایمنی

رنج های  
مختلف  
لودسل

HMI به
همراه کیبورد

و ماوس

قابلیت نمایش
موقعیت از 

طریق خط کش
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